
 
 
 
 
 
 
   

ХІД УПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ.  
ВИВЧЕННЯ НОВОГО ПРЕДМЕТУ "СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ": ВСІ "ЗА" І "ПРОТИ" 

 

Предмет "Сходинки до інфор-
матики" входить до освітньої галузі 
"Технології" Державного стандарту 
початкової загальної освіти. 
Зазначений курс є підготовчим до 
вивчення базового курсу інфор-
матики в середній школі, його 
змістовні лінії спрямовані на 
вивчення основних понять про 
комп’ютер та його складові, 
можливості комп’ютерної техніки, 
вивчення понять "Інформація" та 
"Інформаційні процеси", вико-
ристання комп’ютера, користу-
вання комунікаційними техно-
логіями, оволодіння початковими 
відомостями про алгоритми, їх 
застосування, складання тощо. 
Основним завданням курсу є 
опанування молодшими школя-
рами практичних навичок 
володіння сучасними інформа-
ційно-комунікаційними техноло-
гіями, з метою розв’язування 
життєвих та навчальних завдань.  

Використання інформаційно-
комунікаційних технологій у нав-
чально-виховному процесі сприяє 
підвищенню його ефективності, 
всебічному і гармонійному 
розвитку особистості учнів, роз-
криттю їх талантів, суттєво впливає 

на зміст, форми, методи і 
засоби навчання. Вдало пі-
дібрані комп’ютерні програми 
забезпечують розвиток творчих 
здібностей, стимулюють пізна-
вальну активність, емоційну 
сферу та інтелектуальні почуття 
школярів. При цьому підви-
щується працездатність учнів,  
зацікавленість їх різними 
видами діяльності, поліп-
шується просторова уява, 
пам’ять, логічне мислення, 
розширюється їх світогляд. 
Тому комп’ютер має великі 
можливості вдосконалення 
навчально-виховного процесу.  

Викладанню предмету в 
нашій школі передувала дуже 
кропітка робота вчителя Пищи-
кової С.А.: участь у районних 
семінарах вчителів початкових 
класів, участь у роботі мето-
дичних об’єднань вчителів, які 
викладатимуть інформатику в 
початковій школі, досконале 
оволодіння методикою викла-
дання інформатики у почат-
ковій школі, ознайомлення зі 
змістом програми "Сходинки 
до інформатики", участь у 
Всеукраїнському вебінарі "Схо-
динки до інформатики – 
зростаємо разом", вивчення 
програмного забезпечення для 
викладання курсу тощо. 

Кожний урок при вивченні 
«Сходинок до інформатики» 
проводиться із використанням 
комп’ютерів.  Під час викла- 
дання предмету  вчитель  вико- 

ристовує ігрові ситуації, цікаві 
вправи, завдячуючи цим 
авторам підручника, які дуже 
вдало врахували вікові мож-
ливості другокласників і 
виклали матеріал підручника в 
дуже цікавій, ігровій формі.  
Разом з учнями сторінками 
підручника крокують інопла-
нетянин Елзік з планети Золо-
тавиків, кияночка Ганнуся, 
гномик Мудрунчик зі школи 
детективів та хлопчик Олесь зі 
своїм другом - роботом.  Як 
показала практика викладання 
курсу, дітям працювати з під-
ручником легко і цікаво.  

Структура уроків курсу 
«Сходинки до інформатики» 
відрізняється від традиційних 
занять у початковій школі. 
Вчитель поділяє урок на 
структурні елементи, які містять 
теоретичну, практичну і 
розвивальну частини. Теоре-
тичну частину вчитель в 
основному проводить у формі 
бесіди, гри, обговорення ситуа-
цій, повторення матеріалу, вив-
ченого на інших предметах 
тощо, практичну частину при-
свячує роботі за комп’ютером. 
В розвивальній частині уроку 
учні разом з вчителем вико-
нують завдання з логічним 
навантаженням, вправ на роз-
виток пам’яті, уваги, кмітли-
вості та спостережливості. 

Значну увагу при 
викладанні предмету вчитель 
приділяє  дотриманню  техніки 

безпеки. На кожному уроці діти 
повторюють правила техніки 
безпеки під час роботи за ком-
п’ютерами, правила поведінки 
в комп’ютерному класі. Три-
валість практичних робіт за 
комп’ютером на уроці не 
перевищує 15 хвилин. Тому 
учитель на уроці роботу з 
комп'ютером поєднує з іншими 
формами діяльності, які пов'я-
зані з тематикою уроку .  

На кожному уроці засто-
совуються релаксаційні вправи 
(рухливі ігри, гімнастика, 
вправи для очей, фізкульт-
хвилинки). 

Проте часто, завдання які 
передбачені програмою є 
складними для учнів цього віку, 
тому вчитель дотримується 
принципу від простого до 
складного. Звичайно, коли діти 
відгадують головоломку, логіч-
ні завдання, вони, як правило, 
застосовують метод проб і 
помилок, перебираючи різно-
манітні варіанти. Вчитель 
приділяє значну увагу таким 
моментам і надає необхідну 
допомогу дітям, підтримує їх, 
пояснює, надає рекомендації. 
Недаремно Емерсон сказав: 
"Вчитель – це та людина, яка 
вміє перетворювати складні 
речі в прості".   

 
Заступник директора з 

навчальної роботи 
Карпець С.О. 

 

АТЕСТАЦІЯ – ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА 
13 березня відбулось 

засідання атестаційної комі-
сії, на якому були заслухані 
творчі звіти педагогів, які 
атестуються в поточному 
навчальному році. Всі педа-
гоги поділились своїми до-
сягненнями, досвідом роботи 
у міжатестаційний період, 
продемонстрували високу са-

моорганізацію особистої діяльності, творче зростання, прояв 
професійної активності та прагнення до підвищення власної 
педагогічної майстерності.  

А 24 березня відбулась атестація педагогічних працівників. В 
цьому році атестацію проходили 6 педагогічних працівників та біб- 

ліотекар. За результатами атестації, атестаційною комісією закладу 
були прийняті рішення: 
- одному педагогічному працівнику присвоїти кваліфікаційну 
категорію "спеціаліст другої категорії";  
- три педагогічні працівники відповідають раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії "спеціаліст першої категорії"; 
- бібліотекар відповідає раніш присвоєній 
кваліфікаційній категорії "провідний 
бібліотекар".  

Вихователь Демченко Н.В. та вчитель 
російської мови Самохіна Н.А. були атестова-
ні атестаційною комісією ІІІ рівня управління 
освіти і науки Сумської облдержадміністра-
ції. Їм присвоєна кваліфікаційна категорія 
"спеціаліст вищої категорії".   

Березень-квітень  2014 р. №4 



 
 
 
 
  
 
  
 
 

 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСЬ ВЖЕ НЕ ПЕРШИЙ РАЗ 
"КЕНГУРУ" ЗІБРАЛО НАС 

20 березня в школі 
проводився Міжнарод-
ний математичний кон-
курс "Кенгуру" серед 
учнів 7-9 класів, метою 
якого є популяризація 
математичних ідей та 
підтримка талановитих 
школярів, розвиток їх ін-
телектуальних здібнос-
тей, активізація творчої 
діяльності   вчителів,   ви- 

роблення методичних рекомендацій щодо вдос-
коналення навчальних програм та підручників шляхом 
аналізу статистичних даних результатів конкурсу. 

 Цьогорічні конкурсанти без проблем впорались із 
запропонованими завданнями, будемо сподіватися, 
що всі вони показали гарні результати. 
 

 

 

 

 
«Кенгуру» — міжнародний математичний кон-

курс, який проводиться з метою зацікавлення шко-
лярів математикою. Конкурс проводиться щорічно у 
третій четвер березня країнами, які є учасницями 
міжнародної організації «KANGOUROU SANS FRON-
TIERES» або планують ними стати. Організація 
«KANGOUROU SANS FRONTIERES» налічує на сьогодні 
46 країн. Україна вперше провела в себе кон-
курс 1997 року. Зараз у конкурсі приймає участь понад 
500 000 учасників. 

На "Кенгуру" очікують всі: і самі учні, і вчителі, і 
батьки, тому що він завжди пов'язаний тільки з по-
зитивними емоціями, приємними і хвилюючими 75 
хвилинами демонстрації своїх знань і кмітливості, а 
також очікуваннями призів та сертифікатів за 
підсумками конкурсу. 

Тут не буває переможених. Тут всі залишаються у 
виграші. І, незважаючи на те, що математичний 
конкурс "Кенгуру" – це все-таки конкурс, і перемогти 
начебто повинен найсильніший, кожен стає більш 
сильним і загартованим у боротьбі з самим собою: зі 
своїми комплексами, страхами, невпевненістю і 
лінню.  

Нещодавно були підведені підсумки конкурсу 
серед учнів 2-6 класів, який проходив у грудні 2013 
року. В ньому  прийняли  участь  22  учні нашої школи.  
Приємно, що з  кожним роком  наші досягнення покра- 
щуються. Так, за підсумками 
конкурсу: 1 учень показав 
"ВІДМІННИЙ РЕЗУЛЬТАТ", 9 
учнів показали "ДОБРИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ". 

Координатори конкурсу 
Жукова З.М., Карпець С.О. 

 

В першім класі – урочистий 

День прощання з Букварем, 

Пригадай-но, як колись ти 

Був маленьким школярем… 

16 квітня в школі 
проходило "Свято 
Букваря" для учнів 
першого класу. Воно є 
традиційним у почат-
ковій школі. В ігровій 
формі  першокласники  
підводили      підсумки 

 своєї напруженої роботи на уроках 
навчання грамоти, позакласних 
заняттях, розповідали гостям, чому 
вони встигли навчитись. На свято 
були запрошені батьки, вихователі, 
вчителі та, звичайно, учні. Багато 
світлих вражень принесло свято як 
дітям, так і дорослим, подарувало 
гарний настрій, спрямувало на 
виховання інтересу і любові до рідної 
мови, читання та процесу навчання в 
цілому. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проводити свято першокласни-

кам допомагали учні 5 класу: 
Грамотін Денис, Горкун Наталія, Лай-
ко Кирило, Новіков Ярослав, Гибель-
чук Катерина, Кузнєцова Юлія, Куче-
рявий Віталій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Першокласники  отримали дип-

ломи за успіхи у вивченні першої в 
житті книги – Букваря. Їхнє навчання 
буде і надалі продовжуватися, вони 
познайомляться з новими підручни-
ками, але перший БУКВАР запам’я-
тається на все життя. 

 
 

 

 

Вчитель 1 класу Філіпенко С.М. 

СВЯТО БУКВАРЯ ДЛЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ 

ДОЗВІЛЛЯ ВИХОВАНЦІВ НА ВИХІДНИХ 
 Важливим напрямом організації роботи школи у вихідні дні є зацікавленні 

учнів до активного та творчого відпочинку, формуванні естетичних вмінь та 
навичок. Виховна робота спрямована на розвиток здібностей учнів, збагачення 
їх естетичного досвіду шляхом залучення до активної участі у різноманітних 
заходах, які проводяться вихователями. Підтримати потяг учнів до творчості 
допомагає організація і проведення нетрадиційних форм культурно-масових 
заходів. З метою створення умов для творчого, інтелектуального і духовного 
розвитку молоді, організації їх змістовного дозвілля плануються і проводяться 
культурно-масові заходи, в яких приймають участь усі навчальні 
групи.  Підвищення зацікавленості учнів стало поштовхом для розвитку і 
модернізації роботи  в  нашому навчальному закладі у вихідні дні. Кожний 
учень має можливість вдовольнити свої потреби: 
- у спортивно-розважальних заходах («Зов джунглів», «Веселі старти», «Хто 
швидше», «Я це вмію» тощо); 
- інтелектуали можуть проявити свої знання під час вже традиційних суботніх  

 турнірів «Найрозумніший», «Що? 
Де? Коли?», «Цікавинки з тор-
бинки»; 
- творчо-обдаровані діти ви-
готовляють різноманітні поробки 
із підручних матеріалів; 
- юні дослідники вивчають іс-
торію міста під час традиційних 
екскурсій містом; 
 - є і шанувальники шашочних 

турнірів. 
Також вихованці закладу мають змогу відвідувати гуртки у ЦПР протягом 

всього тижня.                                                   

 Класний керівник Цирулік О.М. 

 



 
 

ХІД УПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ  
ТА ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Закінчується перший рік переходу основної 
школи на новий Державний стандарт базової 
та повної загальної середньої освіти. Яким був 
для нас цей рік? Через які випробування ми 
пройшли? Як адаптувались учні до навчання в 
школі ІІ ступеня? Які зміни відбулись в 
навчальних програмах? На всі ці та інші 
питання ми вже з упевненістю можемо дати 
відповіді. 

 
Зміст базової освіти, відповідно до нового 

стандарту створює передумови: 
для всебічного розвитку особистості і виз-

начається на засадах загальнолюдських та 
національних цінностей, науковості і система-
тичності знань, їх значущості для соціального 
становлення людини, гуманізації і демокра-
тизації шкільної освіти, взаємоповаги між 
націями і народами, світського характеру 
школи; 

для надання навчанню українознавчої 
спрямованості, що безпосередньо за-
безпечується вивченням української мови, 
української літератури, історії України, 
географії України, українського мистецтва 
тощо; 

для індивідуалізації та диференціації нав-
чання, його профільності у старшій школі, 
запровадження особистісно орієнтованих пе-
дагогічних технологій, формування соціальної, 
комунікативної, комп'ютерної та інших видів 
компетентності учнів. 

Особлива увага приділяється прак-
тичній і творчій складовим навчальної 
діяльності. У державних вимогах до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів зростає 
роль уміння здобувати інформацію з різних 
джерел, засвоювати, поповнювати та 
оцінювати її, застосовувати способи 
пізнавальної і творчої діяльності. Між 
ступенями шкільної освіти забезпечується 
наступність і перспективність змісту та 
вимог щодо його засвоєння учнями. 

Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів у 
Державному стандарті подано за галузевим 
принципом у семи освітніх галузях: мови і 
літератури, суспільствознавство, естетична 
культура, математика, природознавство, 
здоров'я і фізична культура, технології, що є 
органічним продовженням змісту відповід-
них освітніх галузей Державного стандарту 
початкової освіти. 

 
Протягом жовтня-лютого велось 

спостереження за ходом адаптації учнів 5 
класу до навчання в школі ІІ ступеня. 
Хочеться відмітити позитивні зміни у 
навчальній діяльності учнів в кінці 
зазначеного терміну, в порівнянні з 
початком. Велика заслуга в цьому належить 
класному керівнику та вихователю 5 класу 
(Денисенко О.Ю., Приходько Л.М.).   

 
Вчителі, особливо суспільно-гумані-

тарного циклу, наповнюють уроки 
цікавим матеріалом, ігровими ситуа-
ціями, груповими та парними методами 
роботи, що дає позитивні результати. 
Зокрема, це можна було спостерігати на 
уроках української мови (Денисенко О.Ю.) 
та російської мови (Самохіна Н.А.).  

В цьому навчальному році п’я-
тикласники пройшли ще через одне 
випробування – моніторинг якості загаль-
ної середньої освіти за результатами 
навчання учнів в початковій школі. Він 
проводився  в період з 12 листопада по 12 
грудня 2013 року відповідно до 
нормативних документів МОН України з 
предметів: української мови, математики, 
російської мови, предметів основ 
здоров’я, я і Україна (комбінований тест) 
та англійської мови з метою оцінювання 
стану викладання та отримання об’єктив-
ної інформації про якість освіти за резуль-
татами навчання учнів у початковій школі. 

Хочеться відмітити, що результати, які 
показали учні під час написання тестів з 
предметів повністю відповідають резуль-
татам рівня навчальних досягнень за 
результатами річного оцінювання учнів у 
початковій школі. 

Заступник директора з навчальної 
роботи Карпець С.О. 

 

 

 
СТАНЬМО ДРУЗЯМИ ПТАХАМ 

Щороку буйна радість обнімає світ з приходом весни. Бо 
весна – це початок всього. Сонечко починає помалу 
підійматися над горизонтом все вище і вище. Кожен 
закликає весну по-своєму: рослини пробиваються з-під снігу 
і зацвітають, пташки покидають теплі гнізда на чужині і на 
початку березня вилітають на Україну. 

Протягом довгих зимових місяців учні нашої школи 
допомагали пернатим, які залишилися зимувати на 
Батьківщині: робили годівнички, пташині будиночки і 
кожного дня з великим задоволенням  підгодовували їх. 

„Птахи – це пісня і політ. Це голос наших лісів, полів, гір і 
пустель. Птахи – діти повітря, підкорювачі повітряного 
океану” - саме такими словами  розпочалося  шкільне свято 
„Станьмо друзями птахам”,  у ході якого учні розповіли про 
різні види зимуючих птахів, звернули увагу на їх охорону і на 
те, що у важкий період необхідно допомагати пернатим друзям. 

Птахи – прекрасні створіння природи, тендітні  і дивовижні,   що несуть у світ красу і 
гармонію. Пам’ятаймо про це, друзі, завжди! 

Вчитель біології Яцина А.В. 



 
 

ВІЙСЬКОВО – ПАТРІОТИЧНА ГРА „ЗІРНИЦЯ” 
 

 

 
 

 

23 квітня на базі Путивльської дитячої 
юнацької спортивної школи відбувся I етап 
Всеукраїнської військово – патріотичної гри 
„Зірниця”.  У даному заході взяли участь 8 
команд, серед яких були учасники і нашої школи. 

Гра складалась з кількох етапів: 
1. Стройова підготовка. 
2. Воєнно – історичний конкурс. 
3. Вогнева підготовка. 
4. Долікарська допомога. 
5. Спортивні змагання, які складались з 

таких етапів: біг 30м, підтягування (віджимання), 
метання, човниковий біг. 

Наша команда показала хороші результати з 
усіх видів змагань і  посіла 4 командне місце, 
наших учасників  відмітили  в таких конкурсах: 

- у конкурсі „Долікарська допомога” 
команда посіла 2 місце; 

- у конкурсі „Вогнева підготовка” команда 
посіла 3 місце; 

- у спортивному конкурсі команда посіла 3 
місце; 

- у воєнно-історичному конкурсі посіла 3 
місце; 

- за найкращий результат у спортивних 
змаганнях (човниковий біг) був нагороджений 
Велинський Андрій. 

Педагог-організатор Яцина А.В. 

 
 

 

 

ТИЖДЕНЬ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ В ШКОЛІ 

 
З метою подальшого розвит-

ку системи безперервної право-
вої освіти та виховання, покра-
щення роботи щодо форму-
вання рівня правової культури 
дітей, розвитку громадянських 
компетентностей учнівської мо-
лоді, застосування у навчально-
виховному процесі кращих 
європейських досягнень юри-
дичної науки з даного питання в 
закладі з 22 по 26 квітня 2014р. 
було організовано і проведено 
тиждень правових знань. 

У рамках зазначеного тижня  
проведено ряд заходів право-
освітнього та правовиховного 
характеру, зокрема: книжкова 
виставка про права людини; 
зустріч за круглим столом; дис-
кусії; виховні години; години 
спілкування «Правове вихован- 

ня  і   кримінальна   відповідаль- 
дальність»; диспути «Що роби-
ти, якщо порушуються ваші 
права», «Основні права і 
обов’язки людини»; перегляди 
відеофільмів на тему: «Права та 
відповідальність неповнолітніх», 
«Захист основних прав дитини - 
головне завдання України», «За-
кон один для всіх», «Права 
дитини. Попередження насиль-
ствва в сім’ї»; тренінги; бесіди, 
присвячені забезпеченню захис-
ту прав дитини, дотриманню 
національних та загальнолюдсь-
ких морально-етичних принци-
пів, традицій.  

За ініціативою адміністрації 
школи 23 квітня в навчальному 
закладі організовано круглий 
стіл з учнями 7-9 кл «Запобі-
гання злочинності серед 
неповнолітніх». Для спілкуван-
ня з вихованцями були запрошу-
ні представники установ району, 
що мають безпосередній кон-
такт з дітьми та проводять 
профілактику із запобігання 
дитячої злочинності на території 
району.       Райвідділ        міліції  

представляв оперуповноваже-
ний кримінальної міліції у 
справах дітей молодший лейте-
нант Бокатов В.Ю, райдержадмі-
ністрацію – головний спеціаліст 
служби  у справах дітей Гудімо-
ва О.С. Метою зустрічі було ви-
робити навички швидкої орієн-
тації у морально-правових си-
туаціях, які виникають у повсяк-
денному житті підлітків, форму-
вати усвідомлене розуміння 
своїх прав і обов’язків, донести 
до молоді інформацію про від-
повідальність за свої дії та 
вчинки, виховувати доброту, 
взаєморозуміння, повагу до 
однолітків і дорослих, їх цін-
ностей, традицій, переконань. Зі 
школярами розглянуті питання 
законодавчого та нормативно-
правового забезпечення захисту 
прав дитини в Україні; кримі-
ногенну ситуацію в підлітковому 
середовищі та основні причини 
вчинення неповнолітніми проти-
правних дій; профілактику жор-
стокого поводження з дітьми, 
про небезпеку в Інтернеті. Учні 
переглянули фільм  «Зона  особ- 

ливої уваги», який розповідає 
про випадки жорстокості серед 
підлітків, взяті з реального жит-
тя та перебування неповнолітніх 
в колоніях України. Також нада-
но практичні поради підліткам, 
аби вони не потрапили у ситуа-
ції ризику, наголошено про не- 
обхідність дотримання правил 
поведінки в позаурочний та ве-
чірній час. Висвітлено питання 
профілактики правопорушень та 
злочинності, криміногенної си-
туації в районі серед непов-
нолітніх. На свої запитання шко-
лярі отримали змістовні відпо-
віді згідно з нормами чинного 
законодавства. Закінчилась зуст-
річ  проведенням індивідуаль-
них профілактичних бесід  щодо 
кримінальної відповідальності 
неповнолітніх з учнями, що по-
рушують режим закладу.  

Тиждень правових знань не 
залишився непоміченим, захо-
ди, які були проведені, знайшли 
відгук у серцях і свідомості 
наших учнів. 

Заступник директора з 
виховної роботи Новікова О.О. 
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